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07 листопада 2019 р., 17.00 

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ/MINUTES OF THE ONLINE BIDDING 

(AUCTION) # UKR-2019-05 

 

Номер лоту/Lot (Pool) number # UKR-2019-05  

Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ  «Фьост Файненшіал Нетворк 

Юкрейн» 

 

Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів))/Name of the bank(s): АТ 

"ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "КБ "НАДРА" та АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ". 

 

Статус електронних торгів/Status of the online bidding (auction):    Торги відбулися / 

The auction was completed. 
Дата та час початку аукціону/Date and time of the auction start: 07.11.2019 р. 9.35.00 

Дата та час етапу автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) 

ціни/Date and time of the automatic starting price depreciation period: 07.11.2019 р. 

9.35.00 – 16.20.00 

Дата та час етапу подання закритих цінових пропозицій/Date and time of the sealed 

bids submission period:  16.20.00-16.40.00 

Дата та час етапу подання цінової пропозиції/Date and time of the best and final bid 

submission period:    16.40.00-17.00.00 

Дата та час закінчення раунду електронного аукціону/Date and time of the closing of 

the auction round: 07.11.2019 р. 17.00.00 

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту)/Name of the Lots (Pool(s)) (assets) 

(composition of the lot): 

 

Пул активів ,що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 

кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та 

фізичними особами, частина з яких знаходиться в заставі Національного 

банку України, та дебіторської заборгованості: Активи АТ "ДЕЛЬТА БАНК", 

ПАТ "КБ "НАДРА" та АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" . Продаж 

відбувається за згодою заставодержателя. 

 

Початкова ціна/початкова ціна реалізації/Starting price: 3 397 445 033 грн. 27 коп. 

(без ПДВ – ПДВ не застосовується до прав вимоги) /UAH (exclusive of VAT- VAT is 

not applicable to rights of claim sales) 

Ціна продажу/Final sale price: 849 361 257 грн. 77 коп. (без ПДВ – ПДВ не 

застосовується до прав вимоги) /UAH (exclusive of VAT- VAT is not applicable to 

rights of claim sales) 

Крок аукціону/Amount of one auction increment: 1% (один) відсоток від початкової 

ціни реалізації лотів 

Розмір гарантійного внеску/Amount of guarantee fee: 169 872 251 грн. 67 коп.  

 

https://lsn.eu.ffncorp.com/Account/SelectOffering?offeringID=403
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Учасники/Bidders: 

 

№ Назва учасника код ЄДРПОУ 

1   

2 ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"  
 

41264766 

 

 

Ставка учасника/Initial bid of the bidder:  

 

 

Учасник 2   849 361 257 грн. 77 коп. 07/11/2019 15.50 

 

 

Закриті цінові пропозиції учасників/Sealed bids of the bidders:  

 

Закриті цінові пропозиції не подавалися. 

 

Цінова пропозиція учасника/Best and final bid of the bidder:  

 

Цінова пропозиція не подавалася. 

 

 

Переможець електронних торгів/Winning bidder of the online auction:  

 

ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"  41264766 

 

 

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Правил _--------------

____/Bidder disqualified according to clause _____________ of the Rules   

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб зареєстрованих в 

Україні; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків в Україні, у разі 

відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб); / _____________ (name, 

registration details; if Ukrainian legal entity – tax identification code, if individual – tax 

identification number, if the latter is not available – passport number and series) 

 

 

Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно)/Bank details for 

transfer of payment for the purchased assets (property):  
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Реквізити Банку 1 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» 
Отримувач: АТ «ДЕЛЬТА БАНК» в стані припинення, 

Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36Б, 
Фактична адреса: 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 34047020 
Рахунок отримувача: UA663000010000032078115901026 
Банк отримувача: Національний банк України 
Код банку отримувача: 0 (нуль) 
 

Призначення платежу: за придбаний актив згідно з протоколом # UKR-2019-05 від 

07.11.2019 року, лот # UKR-2019-05, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", 

ЄДРПОУ  41264766, для зарахування  на рах. 373950071, без ПДВ. 

 
Реквізити Банку 2 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, 
Адреса для листування: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, 
IBAN UA903000010000032073104401026 в НБУ, МФО 300001, 
код ЄДРПОУ 09807856 

Реквізити Банку 3 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» 
                
Місцезнаходження: 04053 місто Київ, вулиця Січових Стрільців (попередня назва 
вул. Артема), 15 
Фактична адреса: 04053 місто Київ, вулиця Січових Стрільців (попередня назва 
вул. Артема), 15 
н/р   32079102601026 в Національному банку України, МФО 300001 
код ЄДРПОУ  20025456 
  
Реквізити банку-замовника для сплати коштів за придбані активи (майно): 
-    Отримувач: ПАТ «КБ «НАДРА»; 
-              Ідентифікаційний код отримувача – 20025456; 
-              Банк отримувача: Національний банк України; 
-              Код банку отримувача: 300001; 
-              рахунок отримувача: 32079102601026. 
  
Призначення платежу: Оплата за лот # UKR-2019-05 від 07.11.2019, Протокол 
№ __________________ від ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" ЄДРПОУ: 41264766 , 
ціна 155 156 254,30 грн.  без ПДВ , для зарахування на рахунок  37390048517003 

 
 

https://lsn.eu.ffncorp.com/Account/SelectOffering?offeringID=403
https://lsn.eu.ffncorp.com/Account/SelectOffering?offeringID=403
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Винагорода організатора/Remuneration of the organizer: _8 333 333 грн.  33 коп. без 

ПДВ (або 10 000 000 грн.  00коп. з ПДВ) 

 (вказати валюту та суму без ПДВ)/(amount and currency, w/o VAT) 

 

 

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від 

організатора/The amount from the guarantee fee that shall be transferred back by the 

organizer to the bidder 159 872 251 грн. 67 коп. (169 872 251 грн. 67 коп. мінус 10 

000 000 грн.  00 коп.) (вказати валюту та суму без ПДВ)/(amount and currency, w/o 

VAT) 

 

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку (ам)/ The amounts 

to be paid by the winning bidder to the banks:  

(зазначити окремо для кожного банку/to be specified for each bank separately) 

(якщо пропозиція надана в еквіваленті іноземної валюти, вказується на підставі 

перерахування за офіційним курсом Національного банку України станом на дату 

робочого дня, що передує даті завершення Раунду/if bid was made in the foreign 

currency the amounts shall be calculated based on the official exchange rate of the 

National Bank of Ukraine as of the business day preceding the day of completion of the 

Round)) 
 

Перелік банків  

 Початкова 

(стартова) ціна, 

(грн. без ПДВ)  

 Доля активів 

банку у пулі  

 Пропорційна сума від 

ціни продажу лоту 

(849,361,257.77 грн), яку 

Покупець повинен 

перерахувати 

відповідному банку  

 Активи АТ «ДЕЛЬТА БАНК»  1,314,689,352.93 0.386964127 328,672,338.02 

 Активи АТ «БАНК 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»  
1,462,130,662.74 0.43036183 365,532,665.45 

 Активи ПАТ «КБ «НАДРА»   620,625,017.60 0.182674042 155,156,254.30 

 Всього 3,397,445,033.27 1.00 849,361,257.77 
 

 

Протокол електронних торгів сформовано/Date and time of the minutes: 07.11.2019, 

17.00.00 

Протокол створено у 10 примірниках по 1 примірнику для: 

- ФГВФО 

- АТ «Дельта Банк» 

- АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

- ПАТ «КБ «НАДРА» 

- ТОВ  «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» 

та 

- ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" – 5 примірників 
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Переможець електронних торгів зобов'язується/The winner of the auction 

undertakes to: 

 

- підписати в 10 (десяти)  оригінальних примірниках протокол електронних 

торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня наступного за днем формування 

протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання 

організатору;/execute in 10 (ten)  original copies the minutes of the online auction 

within 3 (three) business days as of the day following the day of compilation of the 

minutes in the ETS and submit it to the organizer;   

 

- здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку 

(банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування 

ЕТС протоколу електронного аукціону / complete full payment for the purchased 

lot within 18 (eighteen) business days as of the day following the day of compilation of 

the minutes in the ETS.; 

 

- підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного 

активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів  з дня, наступного за 

днем формування ЕТС протоколу електронного аукціону / complete full execution 

off the sale and purchase agreement/assignment agreements of the purchased assets 

(property) within 20 (twenty) business days as of the day following the day of 

compilation of the minutes in the ETS. 
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